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Адресат
- Учасники та керівництво КПФ «СТИРОЛ» та Товариство з обмеженою відповідальністю 

«Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів «ОПІКА» 
Національна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України

І, Розділ «Звіт щодо фінансової звітності» 

Вступний параграф
ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО АУДИТОРА ТА АУДИТОРСЬКУ ФІРМУ

Повне найменування АУДИТОРСЬКО - КОНСАЛТИНГОВА ФІРМА 
“ГРАНТЬЕ” у вигляді ТОВ

Код ЄДРПОУ 21026423

Місцезнаходження: 65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15

Дата та орган проведення державної 
реєстрації:

Зареєстроване виконавчим комітетом Одеської 
міської ради 23 травня 1995 року з номером 
запису про включення до ЄДР 
1 556 120 0000 006896

Свідоцтва про внесення в реєстр 
аудиторських фірм та аудиторів, які 
надають аудиторські послуги

№ 4420 Рішення Аудиторської палати України 
від 27.01.2011 р. за №227/3.1

Свідоцтво Нацкомфінпослуг про включення до 
реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які 
можуть проводити аудиторські перевірки 
фінансових установ № 0089 від 26.12.2013 р. 
чинно до 26.11.2020 р.

Свідоцтво про відповідність системи контролю 
якості № 0167, рішення АПУ від 03.11.2011 № 
240/5

Інформація про аудитора Пархоменко Ольга Сергіївна

Сертифікат аудитора серія А № 006098, виданий 
рішенням Аудиторської палати України № 162/4 
від 13.04.2006 р., терміном дії до 13.04.2016 р.

Контактний телефон (0482) 32-46-99

Договір на проведення аудиту № 01/1502-16 від 15 лютого 2016 року

Дата початку та закінчення проведення 
аудиту

15 лютого 2016 року по 24 березня 2016 року

ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО ФОНД

Повне найменування
КОРП ОРАТИВН ИЙ ПЕНСІЙНИЙ Ф О Н Д «СТИРОЛ»

Ідентифікаційний код 32781832

Місцезнаходження 84610, Донецька обл., м. Горлівка, вул. Горлівської Дівізії, 10

Дата та номер державної реєстрації 19 липня 2004 року, № 12561020000000002



Свідоцтво про реєстрацію 
фінансової установи, ліцензії, 
дозволи

Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи ПФ № 12 
видане 21.10.2004 року, реєстраційний номер 12100610 згідно 
Розпорядження Комісії від 19.10.2004 р. № 2581, код 
фінансової установи 12;

Свідоцтво про реєстрацію недержавного пенсійного фонду від 
02.07.2004 р. № 1432, за реєстраційним номером № 12100610

Основні види діяльності відповідно 
до статутних документів

65.30 -  недержавне пенсійне забезпечення

Середньооблікова чисельність 
працівників

1 працівник

ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРОКУАтаАПФ

Повне найменування
Товариство 3 обмеженою відповідальністю «Компанія з 
управління активами та адміністрування пенсійних фондів 
«ОПІКА»

Код за ЄДРПОУ 34094201

Вид діяльності за КВЕД 66.30 -  Управління фондами

Серія, номер, дата видачі та 
термін чинності ліцензії на 
здійснення професійної 
діяльності

Ліцензія НКЦПФР серія АЕ № 185310 від 28.02.2011 р. № 208, 
видана 21.11.2012 р., на здійснення професійної діяльності на 
фондовому ринку -  діяльності 3 управління активами 
інституційних інвесторів /діяльності 3 управління активами/, 
строк дії 3 12.03.2011 р. по 12.03.2016 р.

Ліцензія Нацкомфінпослуг серія АВ № 614843 від 30.10.2012 р. 
№ 1965, видана 30.10.2012 р., на провадження діяльності з 
адміністрування недержавних пенсійних фондів, строк дії з 
25.07.2006 р. безстроковий.

Місцезнаходження 36020, Полтавська область, місто Полтава, вулиця 1100-річчя 
Полтави, будинок 14А/22

Ми провели аудит річних звітних даних Корпоративного пенсійного фонду «СТИРОЛ» 
(скорочена назва -  КПФ «СТИРОЛ») (надалі - КПФ «СТИРОЛ») за рік, що закінчився 31 грудня 
2015 року та включає:

• Загальні відомості про недержавний пенсійний фонд (форма НПФ-1);
• Звіт про склад, структуру та чисту вартість активів недержавного пенсійного фонду 

(форма НПФ-2);
• Звіт про зміну чистої вартості пенсійних активів недержавного пенсійного фонду 

(форма НПФ-3);
• Звітні дані персоніфікованого обліку учасників недержавного пенсійного фонду (форма 

НПФ-4);
• Звітні дані про результати діяльності корпоративних і професійних недержавних 

пенсійних фондів (форма НПФ-5);
• Звітні дані про учасників недержавного пенсійного фонду за віковою категорією (форма 

НПФ-6);
• Звіт про склад та структуру активів недержавного пенсійного фонду (форма НПФ-7);
• Звіт про договори, що були укладені за цінними паперами українських емітентів, які

входять до складу активів недержавного пенсійного фонду (форма НПФ-8);
• Інформація щодо зміни чистої вартості одиниці пенсійних внесків (форма НПФ-9);
• Довідка про чисту вартість активів недержавного пенсійного фонду.



Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність;
Управлінський персонал адміністратора ТОВ «КУА АПФ «ОПІКА» несе відповідальність за 

складання і достовірне подання цієї фінансової звітності відповідно до концептуальної основи -  
вимог Положення про порядок складання, формування та подання адміністратором 
недержавного пенсійного фонду звітності з недержавного пенсійного забезпечення» 
затвердженого Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг 
України 27.10.2011 р. № 674 (зі змінами та доповненнями), та за такий внутрішній контроль, 
який управлінський персонал визначає потрібним для того, щоб забезпечити складання 
фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок щахрайства або помилки.

Відповідальність аудитора;
Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі 

результатів проведеного нами аудиту. Ми провели аудит відповідно до Закону України «Про 
аудиторську діяльність» (в редакції Закону України від 14.09.2006 р. № 140-V), «Положення про 
порядок складання, формування та подання адміністратором недержавного пенсійного фонду 
звітності з недержавного пенсійного забезпечення» затвердженого Розпорядженням Державної 
комісії з регулювання ринків фінансових послуг України 27.10.2011 № 674 та Міжнародних 
стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, 
виданих Радою з Міжнародних стандартів аудиту та надання впевненості (РМСАНВ), рік 
видання 2014, затверджених в якості національних стандартів аудиту рішенням АПУ від 
29.12.2015 р. № 320/1 (надалі -  MCA). Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних 
етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, 
що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів 
щодо сум і розкриттів у фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження аудитора, 
включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або 
помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що 
стосуються складання та достовірного подання суб’єктом господарювання фінансової звітності, з 
метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення 
думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб’єкта господарювання.

Аудит включає також оцінку відповідності використаних облікових політик, прийнятність 
облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом, та оцінку загального подання 
фінансової звітності.

Опис обсягу аудиторської перевірки

Аудиторська перевірка проводилась у відповідності з Міжнародними стандартами 
контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (MCA 700 
«Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності», MCA 705 «Модифікація 
думки у звіті незалежного аудитора», MCA 706 «Пояснювальні параграфи та параграфи з інших 
питань у звіті незалежного аудитора», МСЗНВ 3000 «Завдання з надання впевненості, що не є 
аудитами чи оглядами історичної фінансової інформації»).

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів 
щодо сум і розкриттів у фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження аудитора, 
включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або 
помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що 
стосуються складання та достовірного подання суб’єктом господарювання фінансової звітності, з 
метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення 
думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає 
також оцінку відповідності використаних облікових політик, прийнятність облікових оцінок, 
виконаних управлінським персоналом, та оцінку загального подання фінансової звітності.



Аудитор вважає, що отримав достатні та прийнятні аудиторські докази для висловлення 
своєї думки.

Опис роботи, виконаної аудитором

Відповідно до Положення про порядок складання, формування та подання адміністратором 
недержавного пенсійного фонду звітності з недержавного пенсійного забезпечення» 
затвердженого Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг 
України 27.10.2011 р. № 674 (зі змінами та доповненнями) та інших нормативно-правових актів, 
на підставі яких складаються річні дані фонду, розкриваємо інформацію щодо відповідності 
річних звітних даних:

На думку аудитора, Загальні відомості про недержавний пенсійний фонд (форма НПФ-1) 
розкриті в повному обсязі. Наведена інформація в цілому відповідає даним Свідоцтва про 
державну реєстрацію юридичної особи та Довідки з Єдиного державного реєстру підприємств та 
організацій України та іншим документам.

Аудитор висловлює думку, що Звіт про склад, структуру та чисту вартість активів 
недержавного пенсійного фонду (форма НПФ-2) та Звіт про зміну чистої вартості пенсійних 
активів недержавного пенсійного фонду (форма НПФ-3) складено на основі дійсних облікових 
даних відповідно до Положення про порядок складання, формування та подання адміністратором 
недержавного пенсійного фонду звітності з недержавного пенсійного забезпечення» 
затвердженого Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг 
України 27.10.2011 р.№  674.

На думку аудитора, Звітні дані персоніфікованого обліку учасників недержавного 
пенсійного фонду (форма НПФ-4) розкриті в повному обсязі.

Аудитор висловлює думку, що Звітні дані про результати діяльності корпоративних і 
професійних недержавних пенсійних фондів (форма НПФ-5) недержавного пенсійного фонду за 
2015 рік відповідають вимогам Положення 674 та іншим нормативно-правовим актам на підставі, 
яких вони складаються.

Аудитор перевірив Звітні дані про учасників недержавного пенсійного фонду за віковою 
категорією (форма НПФ-6) за 2015 рік, стосовно розкриття в цьому звіті інформації про 
учасників недержавного пенсійного фонду. В процесі перевірки, аудитором було отримано 
достатньо свідоцтв, які дозволяють зробити висновок про достатню належність правильності 
відображення та розкриття інформації щодо учасників недержавного пенсійного фонду за 
віковою категорією згідно до вимог Положення № 674, та інших нормативно-правових актів на 
підставі яких вони складаються.

Звіт про склад та структуру активів недержавного пенсійного фонду (форма ННФ-7) 
станом на 31.12.2015 року був проаналізований аудитором стосовно розкриття в цьому звіті 
інформації про склад та структуру активів недержавного пенсійного фонду. В процесі перевірки, 
аудитором було отримано достатньо свідоцтв, які дозволяють зробити висновок про достатню 
належність правильності відображення та розкриття інформації згідно вимог Положення 674, та 
інших нормативно-правових актів на підставі яких вони складаються.

На думку аудитора Звіт про договори, що були укладені за цінними паперами українських 
емітентів, які входять до складу активів недержавного пенсійного фонду (форма НПФ-8) за 2015 
рік розкриті в повному обсязі.

-



На думку аудитора, Інформація щодо зміни чистої вартості одиниці пенсійних внесків 
(форма НПФ-9) та Довідка про чисту вартість активів недержавного пенсійного фонду за 2015 
рік, розкриті в повному обсязі та відповідають Положенню № 674.

На нашу думку, кожна складова частина річних звітних даних недержавного пенсійного 
фонду за 2015 рік відповідає вимогам Положення про порядок складання, формування та 
подання адміністратором недержавного пенсійного фонду звітності з недержавного пенсійного 
забезпечення затверджено Розпорядл<енням Державної комісії з регулювання ринків фінансових 
послуг України 27.10.2011 р. № 674 та інших нормативно-правових актів,на підставі яких вони 
складаються.

Інформація щодо вимог МСБО 10 «Події після звітного періоду»
9.02.2016 р. протоколом засідання № 2-2016 ради КПФ «СТИРОЛ» було розглянуто 

надану адміністратором фонду ТОВ «КУА АПФ «ОПІКА» та затверджено фінансову звітність 
КПФ «СТИРОЛ».

Думка аудитора

Аудитором здійснена аудиторська перевірка щодо річних звітних даних Корпоративного 
пенсійного фонду «СТИРОЛ» станом на 31 грудня 2015 року.

На думку аудитора, річні звітні дані достовірно та повно розкривають, в усіх суттєвих 
аспектах, інформацію про фінансовий стан КПФ «СТИРОЛ» станом на 31 грудня 2015 року, 
відповідно до вимог Положення про порядок складання, формування та подання адміністратором 
недержавного пенсійного фонду звітності з недержавного пенсійного забезпечення» 
затвердженого Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг 
України 27.10.2011 р. № 674 (зі змінами та доповненнями), та інших нормативно-правових актів, 
на підставі яких вони складаються.

Директор, аудитор
АКФ «ГРАНТЬЕ» І І ’Ш' У  О. С. Пархоменко

(сертифікат аудитора серії А № 006098)

.... Одеса, вул. Велика АрнауЦьй^
Дата аудиторського звіту: 24
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